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A jelen tájékoztató összefoglalja azon magas szintű adatvédelmi, illetve adatkezelési elveket,
szabályokat, amelyeket az Adatkezelő a személyes adatkezelését tevékenységeivel
összefüggésben önmagára nézve kötelezőnek ismer el a mindenkor hatályos jogszabályi
előírások – így különösen az európai általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) –
maradéktalan megtartása mellett.
Utóbbiak a jelen tájékoztatóban való kiemelés híján is részét képezik az Adatkezelő
gyakorlatának.
A jelen tájékoztatásban alkalmazott fogalmak minden esetben megegyeznek a GDPR 4. cikke
szerinti értelmezésekkel.
A http://www.centera.hu/ böngészésével összefüggésben a felhasználó tudomásul veszi, hogy
a honlap működése érdekében a számítógépére adatcsomagok (ún. cookie-k) települnek a
felhasználó azonosítása, valamint a honlap egyes funkcióinak működtetése érdekében. Ezek
hiányában a felület egyes funkciói nem lennének használhatók, valamint a megjelenítési
lehetőségek is csökkennének a felhasználók oldalán. A cookie-k fogadása valamennyi
böngészőben letiltható, azonban az ezzel együtt járó használati hibák lehetőségét a felhasználók
tudomásul veszik. Valamennyi adatcsomag törlését a felhasználó maga végezheti el
számítógépén.

Milyen adatokat kezelünk?
Google Analytics. A honlap böngészésekor minden látogató anonim módon egyedi azonosítót kap,
amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal felveszi a látogatás
kezdő- illetve befejező időpontját és a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az
első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozathoz hozzáférésben
részesül.

Miért kezeljük az adatokat?
Kizárólag statisztikai célokból.
A Google Analytics által használt adatok anonimak. Minden megadott adatot bizalmasan kezelünk, és
harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki.

Az adatkezelés időtartama
A Google Analytics által létrehozott cookiek 30 napig érvényesek, a session ID-k a honlap elhagyásakor
törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat kérés esetén 10 munkanapon belül töröljük. Ezt az
igényt a iroda(kukac)centera.hu e-mail címre üzenve lehet bejelenteni.

Az adatfeldolgozók köre
A tárolt, felhasználói adatokhoz kizárólag az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai
férhetnek hozzá. Az adatok kezelését belső adatvédelmi előírások rendezik, az adatkezelés azok
maradéktalan megtartásával történik
Az adatkezelő ezen kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő
hatóságnak.

Az adatkezelési szabályzat jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. A felhasználó az adatkezelő által kezelt
adatokról, és annak módjáról a iroda(at)centera.hu e-mail címen ezen adatkezelési nyilatkozat
tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos
kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a iroda(at)centera.hu e-mail
címen lehet bejelenteni.

Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények
Az Adatkezelő irányába teendő kérések, nyilatkozatok megtételére kizárólag írásban (papír alapon
ajánlott, vagy tértivevényes levélben, illetve e-mail-ben) nyílik lehetőség, amelyek postai úton való
feladás esetében a címzett általi igazolt átvétel napján, e-mailben való elküldés esetén pedig – a
kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató válaszüzenet hiányában – a következő munkanapon
tekinthetők kézbesítettnek.
Az érintettek GDPR III. fejezete szerinti kéréseit [így különösen az adatokhoz való hozzáférésre (15. cikk),
az adatok helyesbítésére (16. cikk), törlésére (17. cikk) valamint korlátozására (18. cikk) vonatkozóan) az
Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül teljesíti vagy arra válaszol.
Bármely érintett kérheti továbbá a GDPR 20. cikke szerinti adathordozási jogához kapcsolódóan
adatainak .doc formátumban való biztosítását is.
Bármelyik érintett kezdeményezheti egyes személyes adatainak törlését, illetve helyesbítését, illetve
módosítását. Ilyen irányú kérdéseknek az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
eleget tesz – ide nem értve azon személyes adatok törlésére vonatkozó azon kéréseket, amelyek
kezelését a jogszabályok írják elő az Adatkezelő számára, vagy azok kezelése az Adatkezelő működésével
összefüggő jogi érdeken alapul. Az Adatkezelő ezen esetben is töröl azonban minden olyan adatot,
amely ezen adatkezelési igényekkel össze nem egyeztethető.
A személyes adatok törlésére irányuló kérés a korábbi adatkezelések jogszerűségét nem érinti.
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt adatot
az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.
Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető
felelőssé.
Jogellenes, megtévesztő adat használata, illetve a személyes, vagy különleges adatokkal való visszaélés
bűncselekményt, illetőleg polgári jogi igényt alapozhat meg, amelynek gyanúja esetén az Adatkezelő az
adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is jogosult megőrizni.
Az érintett a jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá
bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság eljárását is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530
Budapest, Pf. 5.).

Az adatvédelemi szabályokat az alábbi jogszabályok határozzák meg
•

•

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679
(2016. április 27.) számú rendelete (a továbbiakban: GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.)

